
 

  

 

 9201מדע קיץ הת קייטנ

 הנושאים והטכנולוגיה ואת המדעלתחומי  והנגישות החשיפה את להגבירהיא  מטרת הפעילות

 חשיבה מדעית פיתוח ע,היד העשרת תוך הצעיר מהגיל עוד ,למעצמה נחשבת ישראל שבהם

 המתקדמים הקצה בתחומי עוסקות הקייטנות בתחומים אלו. להצטיין המוטיבציה והגברת

 .ועוד תכנות, חשמל, רחפנים, אווירודינמיקה, רובוטיקה: מדע של ביותר

 המדע והטכנולוגיה. משרד ידי עלבמכרז  רשנבח ספק ,"הארה"חברת  ידי על תופעלהתכנית 

בחטיבת הביניים תתקיים פעילות ה'. ה-'ד כיתותתלמידים הלומדים בל מיועדתהקייטנה 

 . 24יהלו"ם, רחוב קשת 

 8:00-13:00בשעות  ה,-אימים  5,  21.7-25.7  בתאריכיםהקייטנה תתקיים 

 ספר המקומות מוגבל.מ -בלבד קבוצות 5משרד המדע הקצה עבורנו הפעלה של 

 :לפרטים והרשמה

 :ולכןהמחיר מסובסד  :שימו לב )ללא החזר( ₪ 80: למשתתף עלות

 . לא יתאפשר החזר בגין ביטול רישום.1 

 . לא תתאפשר הנחה מכל סוג שהוא.2

באמצעות כרטיס אשראי באתר  תשלוםה להרשם יש בשלב ראשון לבצע את מנת  על .א
 :בקישור האינטרנט שכתובתו

https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=61&gotorishum=yes 
 לבחור יש /לתאגיד רישום /חינוך /תשלומים /שהם מועצת לאתר גם להיכנס ניתן .ב

 ".מדעית קייטנה" -" בחוגבסעיף "ו" בקיץ נהנים" -" במרכזסעיף "ב

 שבה הכיתה - התלמיד לגיל בהתאם הרישום בעת המתאימה הקבוצה את לבחור יש .ג

 ט"בתשע הילד לומד

בדואר ואישורי הבריאות טופס הרשמה את יש לשלוח לאחר קבלת אישור רישום באתר  .ד

 amitr@shoham.muni.ilאלקטרוני למייל:  

 .לא ניתן לשלם בדיינרס .מספר המקומות מוגבלרשם יהקדימו לה

או amitr@shoham.muni.il    אלקטרוניל לפנותלמידע נוסף ניתן  זקוקיםוהנכם  במידה
 039723070 /3016 בטלפון

 !מהנה חופשהוהמשך  ופורייהחוויה מהנה מאחלים לכם  אנו
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 לתלמיד/ה הרשמה טופס

 .בקייטנה להשתתף יוכלו לא ,ואישור בריאות חתום הרשמה טופס ללא תלמידים

 )נא לכתוב בכתב ברור( פרטי הנרשם

 שם פרטי:____________ שם משפחה:____________ ת.ז: ____________   כיתה

  _________ תאריך לידה:  :______ בי"ס:____________(ט)בתשע"

 : ____________2: ____________ שם הורה 1שם הורה  פרטי ההורים: 

 :_________________2:_____________  נייד 1נייד פרטי התקשרות: מספר 

 מספר טלפון אחר/נוסף:_________________

 וסף:________________________נוא"ל:____________________ _____ד

 

כתובת:    

 רחוב_______________מספר______ישוב_________מיקוד_________ת.ד.________

 

 

 את לצלם סמן האם אתם מאשריםל נבקשכם לכן, בצילומים תתועד מהפעילות חלקייתכן ו

 :)לסמן נא( .ילדיכ

 .בתצלומים שיופיעבתי /שבני מסכים 

 בתצלומים יופיעו בתי/שבני מסכים אינני 

 

 בקייטנה בתי/בני השתתפות שקראתי את הפרטים ומאשר בחתימתי את מאשר אני

 

 ____________________:חתימה_____________________ :ההורה שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 בריאות הצהרת טופס

 כי מצהיר/ה אני

 הנערכת בפעילות להשתתף בתי/מבני המונעת בריאותית מגבלה על לי ידוע לא

 .בקייטנה

 חלקית/מלאה השתתפות המונעת רפואית או/ו בריאותית מגבלה בתי/לבני יש

 :כדלקמן בקייטנה הנדרשת בפעילות

 :המגבלה תיאור

_________________________________________________________ 

 :ב להשתתפות מפריעה המגבלה האם

 ___________________________________________ ציין ,גופנית פעילות

 ___________________________________ ציין ,אחרת בפעילות השתתפות

 )לעיל המפורטת למגבלה( לתקופה רפואי אישור ב"מצ

 אפילפסיה ,נעורים סוכרת ,אסטמה כגון( כרונית בריאותית בעיה לבתי/לבני יש, 

 : ______________________________ פרט .כן/לא .) וכד ממארת מחלה

________________________________________________________ 

 פרט: כן/לא קבוע. באופן ות/תרופה ת/נוטל בתי/בני __________________ 

________________________________________________________ 

 פרט: .כן/לא :למזון או לתרופות מרגישות ת/סובל בתי/בני ______________ 

______________________________________________________ 

 למזון או/ ו הלתרופ הרגישות/הבריאותית הבעיה על המעיד רפואי אישור מצורף

 .מהותה את ומתאר

 

 _____________________ לתקופה_______________ :ידי על ניתן האישור

 בתחום התאמה נדרשת: נגישות___________________________________ : 

 :הבריאותית המגבלה בגין מצוקה בשעת לפנייה הטלפון מספר

__________________________________________________________ 

 

 .לעיל הצהרותיי ואת בשאלון שמולאו הפרטים נכונות את בחתימתי מאשר הנני

  ההורה:____________ שם :______________תאריך

 __ורה:___________הה חתימת


